Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 30 marca 2017 r. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok,
2) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016,
3) informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego (powyższe trzy uchwały zostały
przekazane do wiadomości radnym oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie celem zaopiniowania),
4) udzielenia
pełnomocnictwa
Panu
Zygmuntowi
Mikołajewskiemu,
reprezentującemu INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Sp. Z
O.O., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok (jest ono niezbędne wykonawcy
do opracowania Programu Ochrony Środowiska),
5) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 01/2017
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż dł.
5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” (w porozumieniu z
Gminą Kozłowo uzgodniono, że spróbujemy wykorzystać szansę na pozyskanie
maksymalnych środków),
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku
przy ul. Wyborskiej 12 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o pow. 145,50 m2 i
przyległego placu, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w
trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
8) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w
realizacji zadań publicznych w 2017 roku; dotacja jest w wysokości 10 000 zł,
natomiast cały koszt przedsięwzięcia wynosi 15 000 zł,
9) wyboru ofert złożonych na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego; dotacja jest w wysokości 29.500
zł, natomiast cały koszt przedsięwzięcia wynosi 55 000 zł,
10) przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach oświatowych
niepublicznych dotowanych przez Powiat Nidzicki.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w
budynku przy ul. Wyborskiej 12 stanowiącym własność Powiatu

Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,
2) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o pow. 145,50 m2 i
przyległego placu, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących
w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.
Na posiedzeniu tym omówiono z dyrekcją ZOZ planowaną rozbudowę
szpitala w Nidzicy. Uzgodniono, że do czasu ogłoszenia wyników konkursu możliwe
są jedynie działania przygotowujące inwestycję, nie wywołujące skutków
finansowych. Czekamy na rozstrzygnięcia.
Następnie Zarząd podpisał bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za rok 2016.
W dalszej części posiedzenia, Zarząd rozpatrzył wniosek Banku
Spółdzielczego w Nidzicy o przedłużenie umowy na obsługę rachunków bankowych
powiatu. Biorąc pod uwagę profesjonalną, dobrze zorganizowaną i korzystaną dla
Powiatu współpracę z Bankiem, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię
odnośnie przedłużenia umowy na obsługę rachunków bankowych Powiatu
Nidzickiego wraz z jednostkami podległymi w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30
czerwca 2020 r.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z raportem sanitarnym za
2016 rok dotyczącym obiektów, których organem założycielskim jest Powiat
Nidzicki. Raport wskazywał niewielkie uchybienia, a został sporządzony przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 13 kwietnia 2017 r. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym w m. Szczepkowo
Borowe na terenie Gminy Janowiec Kościelny,
2) udzielenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Przasnyskiego w sprawie
zaliczenia dróg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 do
kategorii dróg powiatowych,
3) przyjęcia do realizacji planu rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu
Nidzickiego na lata 2017-2021,
4) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części boiska znajdującego się na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Następnie omówiono projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) utworzenia Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie i nadania mu statutu,
2) zmiany Uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego zarządzanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
2

3) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części boiska znajdującego się na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.
Były one omówione na posiedzeniach komisji.
Następnie Zarząd analizował wynagrodzenia nauczycieli za 3 m-ce 2017 r. Na
koniec marca wysokość średnich płac we wszystkich stopniach awansu zawodowego
została osiągnięta, wobec tego nie ma konieczności wprowadzania zmian.
Ponadto zapoznano się z ofertami na opracowanie projektu budowlanego
przebudowy drogi powiatowej Nr 1558 N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż.
Wpłynęły dwie oferty na to zadanie. Pierwsza z firmy Geobet Sp. z o.o. z Olsztyna za
kwotę 169.986,00 zł. Druga z firmy Mplan Sp. z o.o. z Nidzicy za kwotę 146.370,00
zł. W budżecie Powiatu na ten cel przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Ponieważ
przekraczają one zaplanowane na ten cel środki w budżecie, postanowiono zapytać
Wójta Gminy Janowiec Kościelny o stanowisko w tej sprawie.
W dalszej części obrad odmownie rozpatrzono wniosek o umorzenie
należności z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu. Zarząd uważa, że
umorzenie może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach. Ubóstwo nie jest do
tego dostateczną przesłanką.
Następnie Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej w
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy i stwierdził, że nie ma konieczności
podejmowania żadnych działań w sprawie hali z pokryciem azbestowym. Dach
został naprawiony.
Na zakończenie Zarząd zdecydował o konieczności podłączenia sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących do sieci kanalizacji deszczowej.
Wcześniej nie było to możliwe i nie znalazło się w projekcie przebudowy. Po
budowie sieci kanalizacyjnej przez Gminę Nidzica, istnieje możliwość sfinansowania
tego dodatkowego zadania z oszczędności powstałych w trakcie realizacji remontu.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 25 kwietnia 2017 r. Podjęto na nim
uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, uwzględniającą decyzje
organów nadrzędnych i jednostek podległych.
Ponadto Zarząd wyznaczył p. Jolantę Tymińską do przeprowadzenia oceny
pracy Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - p. Bożeny
Breńskiej.
STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki
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